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      Nieuwsbrief  

       22 februari 2022 
 

 

Beste leden,  
 

Na de persconferentie van vorige week is er gelukkig weer van alles mogelijk en 

wij maken hier dan ook graag gebruik van. Inmiddels heeft al een groot aantal 

leden zich aangemeld voor de Algemene Ledenvergadering van 23 februari. Dan is 

inmiddels de verplichting om een mondkapje te dragen en de anderhalve meter 

maatregel van de baan. Wie het prettiger vindt om in een openbare ruimte toch 

een mondkapje te dragen moet dat zeker doen. Uw veiligheid gaat nog altijd boven 

alles.   

Op 16 maart houden we onze voorjaars kienmiddag in Zaal De Vriendenkring. 

Tegen die tijd is het niet meer nodig om uw Corona Toegangsbewijs te laten zien. 

De laatste kienmiddag die we hebben georganiseerd was in september 2020, dus 

we zijn er onderhand wel weer aan toe.  

De themamiddag met als onderwerp dementie is doorgeschoven naar 30 maart. 

Omdat we dan de documentaire “Wei” laten zien op het grote scherm zal deze 

bijeenkomst in het Schutterijmuseum worden gehouden. Hierover krijgt u meer 

informatie in de volgende nieuwsbrief. 

Gelukkig voor velen kan de “vastelaovend” dit jaar 

in beperkte vorm doorgaan, dus toch weer wat 

vrolijks in het vooruitzicht. De pekskes kunnen na 

twee jaar weer uit de kast! Een paar ballonnen 

met serpentines ophangen doen wonderen voor uw 

humeur! Hoe gaat dat mooie gezegde ook al weer: 

“Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de 

slingers ophangen!”  

Verderop in deze nieuwsbrief 

maakt onze voorzitter u attent op het belang van het werven van 

nieuwe leden. Met name de “jongere” ouderen kunnen ons 

ledenaantal weer naar boven brengen, zodat onze mooie 

vereniging nog lang kan blijven bestaan. Dus ga er op uit en geniet 

van alle activiteiten die wij u aanbieden.  

 
Bijdrage: Ine Beurskens  
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Info leden KBO Steyl 
 

Overleden leden 

 

We hebben onlangs vernomen dat mw. Hennie Schraven uit In de Beeten kort na 

haar 87 verjaardag is overleden op 30 oktober 2021. 

Op 16 januari is dhr. Thé Stoffels van de Maasstraat overleden. Hij is 85 jaar oud 

geworden. 

Op 25 januari overleed dhr. Joep Dambacher op 83 jarige leeftijd. Joep woonde 

op de Waterloostraat, maar was inmiddels verhuisd naar Zorgcentrum St. Julia. 

Wij wensen de families Schraven, Stoffels en Dambacher veel sterkte met hun 

verlies. 

 

Op zoek naar jonge senioren, een jaartje ouder mag ook 
 

Er is zowel op Limburgs als landelijk niveau een stevige marketingcampagne in de 

maak. De KBO start binnenkort met een grote actie om nieuwe leden te werven. 

Ja, ook onze vereniging heeft al jaren last van een dalend ledenaantal. 

Tijdens de algemene ledenvergadering is hier in de afgelopen jaren al aandacht 

voor gevraagd. 

Morgen, woensdag 23 februari, tijdens de Algemene Ledenvergadering ga ik nog 

eens nadrukkelijk jullie hulp vragen om het dalend ledenaantal van onze vereniging 

tot staan te brengen.  

Om een idee te krijgen een aantal getallen op een rijtje. 

In het jaar 2021 hadden we ten opzichte van een jaar eerder, 7 leden minder. 

En deze daling zet zich dit jaar door, mede vanwege het overlijden van enkele van 

onze leden de afgelopen 2 maanden. 

De zogenoemde vergrijzing, ja grijs zijn de meesten van ons, neemt toe. 

Van de 129 leden die we nu hebben zijn 103 leden 75 jaar of ouder. 

Kortom: we moeten er iets aan doen. 

We krijgen hierbij dan wel hulp van de landelijke KBO, maar ik vind dat we zelf, in 

onze eigen omgeving, mensen moeten interesseren om lid te worden van onze mooie 

KBO afdeling Steyl. 

Dat is essentieel om als afdeling te kunnen blijven bestaan.  

Doe je ook mee? 

In de volgende Nieuwsbrief kom ik hier nog eens op terug, waarbij 

dan ook hulpmiddelen worden aangereikt. 

Zien we elkaar morgen woensdag 23 februari?  

Ik hoop het van harte. 
Bijdrage: Hein Jacobs 
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Vooruitblik  
 

 

Woensdag 16 maart 2022 om 14:00 uur: 

Voorjaarskienen bij De Vriendenkring 
 

Eindelijk is het zo ver! We kunnen weer kienen. De 

strenge corona maatregelen zijn afgeschaft, we 

mogen weer gezellig bij elkaar zitten en met zijn allen  

een potje kienen. Wilma en Toos kunnen eindelijk 

samen op stap gaan om mooie prijzen in te slaan.  

Na de ledenvergadering die wordt gehouden op 23 

februari is de kienmiddag de tweede activiteit van dit 

jaar. Hopelijk zullen er nog vele volgen.  

Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van € 2,50, een introducee betaalt 

€ 3,50. U moet u zich wel even aanmelden door onderstaand aanmeldingsstrookje 

met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:  

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 0773733018 

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533 

Ook kunt u meldt zich aanmelden via het volgende mailadres: 

ledenadministratie@kbosteyl.nl 

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening 

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St.Rochus Steyl. 

Introducees kunnen mee tegen een bijdrage € 3,50 

 

Maandelijkse babbel 
Wat is de techniek toch ingewikkeld. Mijn TV en 

mijn computer, plus de vaste telefoonlijn, lieten 

het afweten. Wat is een mens dan gelijk onthand. 

Nu ben ik 80 en had nooit gedacht dit te gaan 

schrijven. Maar ik miste de TECHNIEK. Nu ben ik 

niet een echte digibeet, maar wel een beetje, en 

dan weet je toch even niet wat te doen. (De 

meesten zullen weten wat een digibeet is, maar 

voor diegene die geen computer hebben; dit is iemand, die denkt er verstand van 

te hebben, maar het beslist niet heeft) haha. Wat een geluk dat ik een knappe 

kleinzoon heb, niet alleen van uiterlijk, maar ook in deze materie. Dus onze Bas 

gebeld, die gelijk voor zijn oma klaar stond, en het ook interessant vind iets op te 

lossen. Ik had een totale lockdown op alle toestellen. Nu weten we sinds Corona 

allemaal wat een lockdown inhoudt, en het zou rond half 4 opgelost zijn. Dus omdat 

ik toch verder niets om handen had, stelde hij voor: ga gezellig mee naar ons huis, 

en dan kan je daar TV kijken als je wilt. Ik weet niet hoe u dat zou ervaren, maar 
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je bent dan gelijk een half vogeltje, want de techniek laat je in de steek. Om 4 

uur was alles weer in orde gekomen, toch wel een opluchting (haha)  

Wat fijn dat we weer soepeler regeltjes krijgen voor Tante Corona. En wat ik 

begreep wordt het steeds meer het “normale” leven. Er gaan nog meer regeltjes 

af. Dus we mogen weer naar de bios, theater, restaurant en alle leuke dingen die 

we zo gemist hebben. Ook mogen we weer thuis een feestje geven voor meer dan 

vier mensen, ook dat hebben we gemist. Dus iedereen weer blij zou je zeggen. 

Helaas hebben we nog wel mondkapjes en als we met iemand praten, dan moet je 

goed opletten wat er gezegd wordt. Je ziet alleen ogen, dus er wordt veel aan de 

fantasie overgelaten. Dat zal nog wel komen, maar ik zie toch liever een heel 

gezicht met uitdrukking en al, dan alleen maar ogen. Voorlopig 

blijven we nog wel voorzichtig maar voelen ons al veel vrijer. 

Binnenkort zullen we elkaar weer tegenkomen bij de 

ledenvergadering, er zal dan wel weer heel wat bijgepraat 

worden. 

Dus tot dan en diegenen die niet kunnen komen: blijft allen 

gezond. 
Bijdrage: Zenz Hortensius 

 

 

Wist u dat…?  
  

Betalen met een QR-code veilig is.                                                                        QR 

betekent Quick Response, wat ‘snelle reactie’ betekent. (het is een vierkante 

betaalcode met witte en zwarte blokjes)                                                                                                                                                               

Tips bij betalen met QR-code op terras of in een winkel.                                                                                                     

-Ga niet in op een verzoek van een onbekende om een QR-code te scannen. 

-Laat u niet onder druk zetten om een betaling snel uit 

te voeren. 
-Heeft u een QR-code gescand? Controleer dan het 

webadres dat u ziet op uw scherm. Vul geen 

vertrouwelijke gegevens in als u het niet vertrouwt. 

-Controleer of het bedrag van het betaalverzoek klopt. 

-Controleer de naam bij het rekeningnummer. 

          Twijfelt u, vraag dan of u op een andere manier kunt betalen. 

-Bent u opgelicht met een QR-code? Doe dan aangifte bij de politie. 

Als u de code scant met uw smartphone, komt u direct op een website of in een 

app terecht. Een QR-code wordt gebruikt voor betalingen, maar ook om u snel naar 

bepaalde informatie op internet te brengen of om een telefoonnummer op uw 

telefoon te tonen. Valse QR-codes kunnen ook in een brief of in een mail staan.                                                                                                             

Soms kunt u ook in gewone winkels, cafés of restaurants afrekenen met een QR-

code. Of u krijgt een betaalcode via e-mail of via de post, bijvoorbeeld van uw 

energiebedrijf of van de tandarts. Als u het bedrijf waarvan u de code krijgt 
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vertrouwt en u bent het eens met het bedrag, dan kunt u deze codes veilig 

gebruiken.      

                                                                                                       

Fraude met QR-codes                                                                                    

Helaas wordt er ook met QR-codes gefraudeerd. Een oplichter vraagt u 

bijvoorbeeld op straat of u online zijn parkeerticket wilt betalen, 

omdat hij zelf alleen maar contant geld heeft. Hij biedt u aan het 

bedrag meteen contant terug te betalen. Maar de QR-code die u 

scant met uw telefoon, leidt naar een website die uw 

betaalgegevens steelt.  

Ga daarom nooit in op verzoeken van onbekenden om een QR-code 

te scannen. 

 
Bijdrage: Kay Curfs uit “ikwoonleefenzorg” 

 

 

Steyler Hoeskamer in Café Quatre Bras 
Vanaf 1 november is Café Quatre Bras aan de Roermondseweg 64 in Steyl gestart 

met de Steyler Hoeskamer (voorheen in De Vriendenkring). 

De Hoeskamer is weer elke maandagmiddag geopend vanaf 14.00 uur. 

Wijkbewoners kunnen hier terecht voor allerlei activiteiten, zoals: kienen, 

biljarten, handwerken, spellen. Of u loopt gewoon binnen voor een kop koffie en 

een praatje. Ook is hier het infopunt Steyl gevestigd. 

Meer informatie geeft u Maria van Winsen, telefoonnummer 06-44112018. 

 

 

TIP – Tegels Informatie Punt 
Het Tegels Informatie Punt (TIP) aan de Kerkstraat 2a  in Tegelen is op 6 

september weer open gegaan. Bezoekers kunnen met en zonder afspraak terecht 

bij onder meer het Informatie- en Adviespunt en bij Incluzio. Kijk ook eens op de 

website van Incluzio:  www.incluziosocialebasis.nl   voor hulp en ondersteuning bij 

u in de buurt. Seniorencoach is Robin Achten, tel. 06-82804936, haar mailadres 

is rachten@incluzio.nl  

Op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur helpen vrijwilligers van SeniorWeb met 

vragen over computergebruik en in de even weken is het Buurtteam op 

donderdagmiddag aanwezig.  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-deze-manieren-van-oplichting
http://www.incluziosocialebasis.nl/
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Algemene Hulpdienst Tegelen – Steyl - Belfeld 
-Voor hulpverlening en klussendienst:  

Meldpunt 06-49341479, Barbara Evenhuis 

-Voor alle andere zaken:  

Secretariaat: W. Bongaerts-Ottenheim 

Groenstraat 6, 5951 BC Belfeld, tel. 077-3733427, 

e-mail: info@ahdtegelensteylbelfeld.nl 

Website: www.ahdtegelensteylbelfeld.nl 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aanmeldingsstrookje voor het Voorjaarskienen in De Vriendenkring 

op woensdag 16 maart 2022 om 14.00 uur. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, voor introducees € 3,50 

 

naam................................................................... adres............................................................... 

 

aantal personen............................................... telefoonnummer........................................... 

 

Ik betaal contant / per bank   (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Uiterlijk woensdag 9 maart het strookje met geld inleveren bij of even bellen 

met:  

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533 

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018 

 

Of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl en dan het geld overmaken op 

rekening NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus 

Steyl. 
 

 

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 22 maart 2022  

http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/
mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl
http://www.ahdtegelensteylbelfeld.nl/

